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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۴دی   ۲۶]تاریخ:[ 

 

  تی )ره( درباره بهائ ینیگاه امام خمدید

فرقه مذکور   یبرا زیرا ن لیذ یمنف یها یژگیدارد، و د یتاک یکه بر حزب بودن و جاسوس بودن فرقه بهائ ینیخم امام

اسالم و مسلمانان، تالش و توطئه  هیمستمر عل یبا اسالم و مسلمانان، توطئه گر نهیریو عناد د تیشمارد: ضد یبرم

 ...شاه تاکنون ن یزمان ناصرالد ازو به دست گرفتن حکومت  یاسیکسب قدرت س یمداوم برا

است که  یاسیحزب س  کیبلکه  ستین یمذهب شیگرا ک ی تی)ره( بهائ ینیاز منظر امام خم وز،یفرقه ن -  تیبهائ گروه

 .است زمیون یصه و کایعامل دست آمر زیبوده است و حال ن سیدر گذشته مزدور و جاسوس انگل

فرقه   یبرا زیرا ن لیذ یمنف یها یژگیمکرر دارد، و د یتاک یکه بر حزب بودن و جاسوس بودن فرقه بهائ ینیخم امام

اسالم و مسلمانان، تالش و  هیمستمر عل یتوطئه گر ،با اسالم و مسلمانان نهیریو عناد د تیشمارد: ضد یمذکور برم

  انیشاه تاکنون، نفوذ در م نیاز زمان ناصرالد حکومتو به دست گرفتن  یاسیکسب قدرت س یتوطئه مداوم برا

ها و   انیجر نیبه دست گرفتن عنان ا ایبه منظور منحرف کردن و  یو اجتماع یاسیس  یها انیمراکز و محافل و جر

 میرژ شاه با میاستحکام روابط رژ یمبارزه با اسالم و مسلمانان و تالش برا یشاه برا میرژ کیمراکز، تحر

فرقه   نیا گرید یمنف یها یژگیاز و یاریو بس هنیم  هیاسالم و عل ه، یشاه عل میبا رژ یاتحاد و همدست ،یستی ونیصه

 .است

 :حفظ منافع  ی برا یانحراف  احزاب جادیا -۱

بودند مرقوم  دیکه امام در نجف تبع یامیدر ا نیو منحرف نیاز خائن دیدر ابراز تنفر شد رانیبه عموم مردم ا امیپ در

پاسداران آن، و چون   دنیو کوب یبه کشور اسالم انتیامر مشترک هستند و آن خ کیها در  تیجمع نیفرمودند: »... ا

و احکام نجات  میحافظ قرآن کر گانهی)که  تیبا نفوذ روحان امصالح خود ر  ف،یدشمنان اسالم و غارتگران ملل ضع

وابسته و   یاحزاب انحراف جادیخود دست به ا یحفظ مصالح استعمار یناچار برا ند،یب  یخطر مبخش اسالم است( در 

  یمخالف با آن زده است... اسالم و مذهب مقدس جعفر قتیبه اسالم و در حق [منسوب]به ظاهر منتحل  یگروه ها

  ی که حافظ قرآن است سد تیروحان( و یو چه راست یاست در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آن ها )چه چپ  یدس

  رانیو خصوصاً با کشور ا یاسالم یکه دلخواه آن هاست با کشورها یتوانند به نحو ی است که با وجود آن اجانب نم

از راه مسلط کردن   یکشند، گاه یسد، نقشه م نیا نشکست یمختلف برا یها رنگیرفتار کنند، لهذا قرن هاست که با ن

  یو گاه تیو وهاب تیو بهائ تیبا ب جیمذاهب باطله و ترو جاد یاز راه ا یو گاه یاسالم یاخود در کشوره ثیعمال خب

 (۲0۳ص  ،۳ج امام، فهی)صح .«یاحزاب انحراف  قیاز طر

 :تیاقتصاد و بهائ -۲

فرمودند: ... استقالل مملکت و اقتصاد آن   ۳0/۹/۴۱در پاسخ  به استفتاءات بازرگانان و اصناف قم مورخ  ینیخم امام

سکوت  نینخواهد گذشت که با ا یظاهر شدند و مدت یبه حزب بهائ ران یهاست که در ا ستیونیدر معرض قبضه صه

 (۱08ص ،۱)همان، ج قبضه کنند. خودعمال  دییمملکت را با تأ نی تمام اقتصاد ا ن،یمرگبار مسلم 

متحد هستند  زین یهودیعالقه با تجار  نیبر اساس هم دارند و  داشته و لییبا دولت اسرا یروابط خاص عالقه و انییبها

  ل،ییدولت غاصب اسرا لی. پس از تشک کنندیبه صورت همگام عمل م ران،یا یاسالم یجمهور هیو در مبارزه عل
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به نام  انییمعبد بها  ن ینخست اجازه دادند تا و تندشناخ تیبه رسم نیرا به عنوان د تیی بها سم،یونیصه  انیسران جر

 ساز حضور نهیداشتند و زم یارتباط تنگاتنگ  یجاسوس یها ستمیبا س  انییبها »مشرق االذکار« در آنجا ساخته شود.

 (۱۳۵-۱۳۳ هان،ی ک  ،تییروشن بها هیبودند. )سا لییدر اسرا ستیونیصه انیهودی

 :کایو آمر سیانگل- ۳

  خیکه در تار یاسالم یبه جمهور  نیاز جاسوسان و متجاوز کایدر جمع مسئوالن نظام در مبحث دفاع آمر ینیخم امام

 انیبهائ یبرا ایبر استمداد از همه دن یمبن گان،یر کا،یآمر  یجمهور سیفرمودند، با توجه به صحبت رئ رادیا  ۶۲/ 7/۳

  .داشته است کایآمر یبرا انیدفاع نشان از جاسوس بودن آن ها و منفعت داشتن بهائ  نیدهند که هم یم حیتوض

چون مظلومند   نهایکردند: ا انیمطلب ب نیها پخش شد را ا ویاز راد یرا که در بعض گانیمضمون سخن ر ینیخم امام

  ۲۲ شانیمراسم مذهب نیبخاطر هم ران یاشتغال ندارند، ا یگریبه کار د یو به جز مراسم مذهب ستندیو جاسوس هم ن

هستند  یو مردم ستندیها جاسوس ن نیکمک خواسته و گفته ا اینفر آن ها را محکوم به قتل کرده است و لذا، از همه دن

  میبس ندادبود نشان حکم به ح  یاعدام، امام فرمودند: ما بخاطر بهائ نیا  لیندارند. در مورد دل یکار چ یکه دخالت در ه

  یبانیپشتاز آن  سیکه در سابق انگل یحزب کیحزب هستند.  کی ستند،یمذهب ن کیها  یها، مسائل دارند... بهائ نیا

[  توده بحز]هم جاسوس هستند مثل آن ها  [انیبهائ یعنی]ها  نیکند. ا یم یبانی دارد پشت کایکرد و حاال هم آمر یم

هستند لکن محافل ما بخاطر   ستیهم دارند، کمون یدتیها انحرافات عق نیهم هستند که ا گریاز مردم د یاریبس

است که طرفدار آن   نیآن ها را نگرفتند و حبس بکننند... مسأله ا  ا،داشتن آن ه دهیانحراف عق ایبودن آن ها  ستیکمون 

رسانند و آن   یها م نیها نفع به ا نیدارند، که ا یوضع خاص کیها  نیاست که ا یلیکه دل دیهست گانیر یها، شما آقا

 .رسانند یها م نیها نفع به ا

و دولت   رانیملت ا نی بکنند؟ ب یتواند باشد که اخبار ما را به آن ها بدهند. جاسوس یم ن یاز ا ریرساندن آن ها غ نفع

 ( ۴۵۹ص  ،۱7)همان، ج با آن ها. رانیا

تمام پشتوانه سابق خود را در کشور از دست داد و تمام آمال و  کبارهیفرقه به  نیا یانقالب اسالم یروزیپ با

مرتبا با   تیبهائ  التیتشک  ندگانیآورد و نما یرو گانگانیب یبه سو شهینقش بر آب شد مثل هم تیجامعه بهائ یآرزوها

ر خارجه آن کشور در ژوئن  به وزارت امو کایسفارت امر رشدر تماس بودند. در گزا  رانیدر ا کایآمر یالنه جاسوس

( گفت  انیمحفل بهائ ی)روسا  تینفر مردان متفکر جامعه بهائ  ۹از   یک ی» آمده است: (یشمس ۱۳۵8) یالدیم ۱۹7۹

  خیبحران در تار نیدر حال مرگ است و با بدتر یو مال یاجتماع ،یکند از جهات ادار  یاحساس م یکه جامعه بهائ

العدل   تیب ینقشه ها و وعده ها یانقالب اسالم یروزیکه با پ انیمواجه است« بخش قابل توجه از بهائ اشساله   ۱۲8

فرقه از   ن یباشند اعتقاد خود را به ا میسه یروزیپ نی در ا  رانیمردم ا یبا شاد خواستندیو م دندید یرا برباد رفته م

  ۳7شماره  ی)اسناد النه جاسوس اج انقالب قرار گرفتند.مسلمان شده و در امو یخانوادگ ایو  یدست داده و به انفراد 

 ( ۱۲ص 

  یاول و در سال ها یکه پس از جنگ جهان یکند زمان ی( نقل میعباس افند نیشیپ ی )کاتب و منش یمهتد یصبح»

با عباس  داری( جهت دت یگرفت همراه ابن اصدق )از عناصر شاخص بهائ میتصم نیبر مصر و فلسط سیسلطه انگل

  ن،یجواز حرکت به فلسط گذشته از (ی بهائ)شاعر معروف  یمینع یبرود به محبت و همت آقا فایبه ح رانیاز ا یافند

 (7۳۶ص ، ۴ج جهان اسالم، یدانشنامه  ، ی)صدر کرد.« افتیدر سیاز سفارت انگل زین هیتوص

و تازه  دیبه عنوان استعمار جد کایآمر یمدت بودند اما پس از سیانگل و هیابتدا روس از تییفرقه بها نیموسسآنکه  با 

گسترش  عامل حفظ و نیبه عنوان مهم تر کایآمر از  توانیم یخیشواهد متعدد تار ذکر که با یآمد به نحو دانینفس به م

و به  کای آمر یبانیپشت و تیحما از یبه صراحت حاک کایآمر ینام برد. اسناد به دست آمده از النه جاسوس تییبها

 همواره از یمنحرف کردن افکار عموم یراه برا نی است که در ا انییآنها از بها یجاسوس یها سیخصوص سرو

 تیرسم حضور و نهیخود زم یکار آوردن مهره ها  یبارو نیهمچن انییکایآمر مدد گرفته اند. ستیونیصه انیحیمس

  تیبه رسم انییزمان جمال عبد الناصر بها که در  مصر جمله در فراهم آوردند از را یاسالم ممالک رد انییبها افتنی

روشن   هیبرخوردار شدند. )سا یکار آمدن انور سادات از آزاد یرو بود اما با یقانون ریغ تشانیشناخته نشدند و فعال

 ( ۱۴۶-۱۴۲صص  هان،ی ک ،تییبها

 :انیشدن بهائ یزندان -۴
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 :در خارج از کشور فرمودند یوزارت ارشاد اسالم یفرهنگ  ندگانی در جمع نما ینیخم امام

و  یگروه یبکنند. رسانه ها یمعرف ایبه دن ی را به صورت زننده ا رانیخواهند ا یامروز دولت ها م  ...» 

فهمند عراق آن همه به ما ظلم کرده است   یم یوقت ایو   نندیب یو اسالم را م رانیا یروز یپ یوقت یآنچنان یسازمانها

ندارند و   یآزاد چیه رانیدر ا انیکنند که بهائ یکنند و ادعا م یعنوان م  رانیبه دروغ مسأله نقض حقوق بشر را در ا

 (۳۹8ص  ،۱8زندانند... «)همان، ج یگر یبخاطر بهائ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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